
 
 
 
 
 

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  امیر سال مت منش نام:

    31/05/1396تاریخ:
  ءامضا

  علی امانی نام:
  31/05/1396 تاریخ:
  ءامضا

  سیروان زبیري نام:
  31/05/1396 تاریخ:
  ءامضا

امور مشتریان سایپا  -9   سایپاامدادخودرو - 8 نمایندگیهاي مجاز - 7 ذیربط مدیریتهاي - 6 معاون بازرگانی - 5 پس از فروش معاون خدمات -4 معاون مهندسی و کیفیت  - 3قائم مقام مدیرعامل 2-مدیرعامل -1 : توزیع نسخ
  FRS1030کد فرم: 

)(سهامی خاصسایپا یدكشرکت بازرگانی   

 
)گارانتیفنی و (مدیریت   

    05/1396/ 31 :تاریخ 

  4از 1صفحۀ 48   شماره:  فنی  اطالعیه
 وانت زامیادنوع خودرو:   

  ریل سوخت وانت نیسان دوگانه سوز يشستشودستورالعمل : موضوع
 

 

 

 
 

 خدمات خودروھاي زامیاد دھنده ھ ارائقابل توجھ كلیھ نمایندگیھاي مجاز     
ایراد بد کار کردن خودروهاي نیسان دوگانه سوز در حالت گاز ، نمایندگان محترم می بایست مطابق با  در صورت مشاهدهاحتراما 

ریپ  ، تک کار کردن خودرو روي سوخت گاز  .  این ایراد به صورت اقدام نمایند ذیل نسبت به شستشوي ریل سوخت گازدستورالعمل 
 .اعالم می گردد  از سوي مشتري زدن  و گاز نخوردن خودرو در حالت گاز

درجـه   70دمـاي آب موتـور بـه     مـی بایسـت  درخودروهاي نیسان دوگانه براي تبدیل وضعیت سوخت بنزین به گـاز   :ایرادتحلیل 
تـا  در این شـرایط  دهد و  صورت خودکار نوع سوخت را از بنزین به گاز تغییر میه پس از دریافت این اطالعات ب ECU .سانتیگراد برسد

 کند. دستی وضعیت نوع سوخت تغییر نکند خودرو با سوخت گاز کار میکه کلید  زمانی
وارد  CNGگاز جایگاههاي سوخت گیري به مخـازن  موجود در  و ناخالصی هاي ، روغنگردیدبا توجه به بررسی هاي انجام شده مشخص 

بر روي پیستون و دیواره سـیلندر انژکتـور   ناخالصی  این ذیل  که مطابق تصاویر شودو از طریق مسیر گاز به داخل ریل سوخت وارد می 
به تعویض مجموعه ریل سوخت گـاز در نماینـدگی هـاي    در شرایط فعلی شود که  رسوب کرده و مانع از عملکرد مطلوب انژکتور گاز می

برطرف گـردد و  با انجام شستشوي ریل سوخت مشکل انتظار می رود  از تاریخ این اطالعیه  . گردد  مجاز خدمات پس از فروش منجر می
  . صورت نگیردتعویض مجموعه ریل سوخت گاز 

 رسوب روغن بر روي دیواره سیلندر و پیستون انژکتور گاز
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باشد لذا بایستی به ترتیـب زیـر    رسوب شده بر روي قطعات داخلی انژکتور قابل شستشو می و ناخالصی با توجه به این موضوع که روغن
 نسبت به شستشوي انژکتورها اقدام نمود

 اهم می باشد.  0.2اهم با تلرانس   1.9توسط اهم متر مقاومت اهمی انژکتورها اندازه گیري میشود مقدار مقاومت انژکتورها  -1
 کنیم دیاگ مطابق روش زیر عمل میجهت شناسایی انژکتور معیوب توسط دستگاه   -2

دور آرام بـا دسـتگاه دیـاگ در قسـمت تسـت عملگرهـا        سوئیچ نمـود در گاز  سوخت خودرو را روشن کرده و بعد از اینکه موتور  روي
 کنیم   انژکتورها را به ترتیب تست می

 در این حالت عملکرد موتور با قطع انژکتور معیوب کوچکترین تغییري نمی کند 
 (با قطع پاشش انژکتورهاي سالم موتور شروع به لرزش می کند)

 یم کن پس از شناسایی، انژکتور معیوب را عالمت گذاري می
 توان عمل نمود  با توجه به تنوع دستگاههاي شستشوي انژکتور جهت شستشوي ریل ها به دو صورت می-3
 کنیم روش اول : مطابق شکل مجموعه ریل سوخت گاز نیسان را بر روي دستگاه تست و شستشوي انژکتور نصب می-1-3
 گاز را بصورت مجزا روي دستگاه نصب نمود روش دوم: مجموعه ریل سوخت گاز را دمونتاژ نموده و انژکتورهاي-2-3
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 بر روي دستگاه تست (روش اول ) و انژکتورها (روش دوم) ریل سوخت و نصب آماده سازي 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 :روش اول
مجموعه ریل سوخت گاز  

بر روي دستگاه مستقیما ً 
ــوي   ــت و شستشـ تسـ

 گردد انژکتور نصب می

 :دومروش 
مجموعه ریل سوخت گـاز  

و  شـــــده دمونتـــــاژ
انژکتورهاي گـاز بصـورت   
مجزا روي دستگاه نصـب  

 می گردد
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دور در دقیقـه   4500 نهایتـا دستگاه را بر روي دور موتـور   ،با توجه به دستورات پیش فرض دستگاه و به منظور چربی زدایی کامل-4
 .کنیم میتنظیم ، دقیقه شستشو  3به مدت (مبنا دستورالعمل سازنده دستگاه می باشد) 

 دستگاه را استارت زده و پس از پایان کار شیر تخلیه مایع را باز کرده تا بشرها خالی شود. -5
 دور 750بار بر روي حالت  بعد از اتمام عملیات و به منظور اطمینان از صحت عملکرد انژکتورهاي شسته شده دوباره دستگاه را این-6

ثانیه استارت زده پس از اتمام بایستی حجم مایع شستشوي جمع آوري شده داخل بشرها در هر چهار انژکتور یکسان  25 در دقیقه، 
 باشد.

زنـیم در ایـن حالـت     ) تنظـیم و اسـتارت مـی   leakageجهت حصول اطمینان از پروسه انجام شده دستگاه را روي مد نشتی (-7
 کنیم. صورت یک بار دیگر مراحل شستشو را تکرار میهیچگونه نشتی نباید مشاهده شود در غیر این

 
 

با توجه به اینکه ریل سوخت گاز مستقیما به دستگاه شستشو وصل می شود به منظور جلوگیري از خراب شدن در  روش اول : 1توجه 
جاي آن از کورکن یا یک عدد سنسور خراب به منظـور آب بنـدي ریـل    ه ) این سنسور باز و بCNG LPGسنسور فشار و دماي گاز(

 استفاده شود. 
نمـاییم و بسـتهاي    مونتاژ نموده و بر روي خودرو نصب می انژکتورها را درون ریل سوخت گاز مجدداًدر روش دوم در نهایت  : 2توجه 

 کنیم. صابون تست میمربوطه سفت و به منظور جلوگیري از نشت گاز تمامی بستها را توسط کف 

 
  اجرت هاي قابل استفاده :

  کد عملیات  شرح عملیات  ساعت -زمان 
 AR19AZ  کردن مجموعه ریل سوخت وارپیاده و وس  0.6
  SY40B0  بازدید سیستم سوخت رسانی  0.9
  WC90AZ  ریل گاز /شستشوي انژکتور  0.5

  
ژکتورهاي گاز نماینـد و  تشوي مجموعه ریل سوخت و انریل سوخت گاز مبادرت به شساز تاریخ ابالغ این اطالعیه نمایندگان محترم به جاي تعویض 

 .)اقدام تا راهنمایی هاي الزم به نمایندگی محترم ارائه گردد  DRMدر صورت هر گونه سوال از طریق سیستم (ن خودداري نمایند . از تعویض آ
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